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Abstrakt 

Bakgrund: År 2006 fick 345 900 män i Europa diagnosen prostatacancer och varje år 

drabbas 10.000 män i Sverige. Vid prostatacancer är radikal prostatektomi en välanvänd 

behandlingsmetod och sexuell dysfunktion en vanlig biverkan. Syfte: Syftet med denna 

litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelse av sexuell förmåga efter radikal 

prostatektomi till följd av prostatacancer. Metod: En litteraturöversikt med 16 kvalitativt 

vetenskapliga artiklar från databaserna Pubmed och Cinahl användes. Nyckelfynden i 

artiklarna markerades och utifrån likheter och skillnader i innehåll skildes de åt och bildade 

kategorier som senare blev studiens resultat.  Resultat: Den sexuella förmågan påverkades 

och var ett resultat av männens behandling och något de kände att de var tvungna att 

acceptera. Männens självbild påverkades i stor utsträckning och de hade ett stort behov av 

information och möjlighet att diskutera sina problem. Diskussion och slutsats: Det är viktigt 

att sjuksköterskan ger god information och omvårdnad till män som nyligen genomgått 

operationen, det för att vården skall bli så optimal som möjligt. Ytterligare forskning krävs för 

att få en djupare förståelse för männens upplevelse av sexuell förmåga efter radikal 

prostatektomi. 

 

 

 

Nyckelord: erektil dysfunktion, litteraturöversikt, manlighet, omvårdnad, 

självbild. 
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Introduktion 

Vi har båda arbetat på en kirurgiavdelning som vårdat dessa patienter och upplevt att det 

sällan pratas om vilka konsekvenser behandlingen mot prostatacancer kan ge, framförallt det 

som rör de sexuella konsekvenserna. Vi vill skriva om detta ämne för att kunna sprida 

informationen vidare om hur män kan uppleva det postoperativa förloppet. 

 

Bakgrund 

Förekomst och symtom 

 Prostatacancer är ett stort folkhälsoproblem (Hugosson, Stranne & Carlsson, 2011). År 2006 

fick 345 900 män i Europa diagnosen prostatacancer (Hugosson et al., 2011). I Sverige får 

närmare 10 000 män diagnosen prostatacancer varje år. Prostatacancer innebär att det bildas 

en elakartad tumör i prostatan (Cancerfonden, 2013). Om prostatacancer upptäcks i god tid 

ger det oftast inga symptom. Ju längre cancer fortskrider desto fler symptom uppkommer. 

Vanliga symptom är svag urinstråle, oförmåga att tömma hela blåsan vid urinering, långvarig 

urinering och blod i urinen (Lynch & Burgess, 2011). 

 

Behandling och konsekvenser 

När tumören är begränsad till prostatan, patienten har ett prostata-specifikt antigen (PSA) -

prov under 20 ng/ml i blodet och om patienten har en förväntad levnadstid på över tio år, 

opereras prostatan och de båda sädesblåsorna bort vid en så kallad prostatektomi (Hugosson 

et al., 2011). Vid en prostatektomi påverkas potensen omedelbart, i uppemot tre månader eller 

längre (Darst, 2007). Cancerfonden (2013) menar att det beror på att de små nervtrådarna till 

penis svällkroppar skadas i samband med operationen. Sädesvätskan försvinner alltid, 

eftersom den bildas i prostatakörteln och sädesblåsorna, men förmågan till orgasm finns kvar. 

 

Sexuell förmåga 

Erektil dysfunktion definieras som oförmåga att få och/eller upprätthålla erektion tillräckligt 

för en tillfredställande sexuell aktivitet (Malmberg, 2004, s. 236). Nervsparande 

operationsmetod och kirurgens förmåga att använda tekniken är av stort värde för att återfå 

den sexuella förmågan efter operation. Den sexuella förmågan kan förbättras upp till två år 

efter operationen. Däremot minskar chansen för återhämtning av sexuell förmåga efter 
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operation hos äldre män, de med nedsatt sexuell förmåga innan operation, om patienten lider 

av diabetes, högt blodtryck eller är rökare (Hugosson et al., 2011). Trots nervsparande teknik 

fortsätter den erektila dysfunktionen vara ett problem för majoriteten av män efter radikal 

prostatektomi. Den sexuella förmågan fortsätter vara viktig för män, som ofta är intresserad 

av sex ända till slutet av livet (Albaugh, 2010). 

 

Sjuksköterskans betydelse  

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa, att lindra lidande. Sjuksköterskan ansvarar för att den enskilda 

individen får tillräcklig information för att kunna ge samtycke till vård och behandling (ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor, 2002). Omvårdnad innefattar bedömning och ingripande av 

behov för att förbättra den sexuella funktionen samt utvärdering av den sexuella förmågan hos 

män efter en radikal prostatektomi. Sjuksköterskan skall visa empati för att hjälpa patienten 

klara av oron över att prata om sin sexuella situation. Sjuksköterskan måste vara medveten 

om vilka värderingar hon har, vilken attityd och vilka känslor hon har inför ämnet (Darst, 

2007). Patientundervisning är en viktig del av sjuksköterskans roll. Sjuksköterskan skall ha 

kunskap om hur de skall kommunicera med männen för att hjälpa dem öka sin förståelse för 

sin sjukdom menar Lynch et al. (2011).  

 

Problemformulering 

Den vanligaste funktionsnedsättningen som uppstår hos en man som genomgått en radikal 

prostatektomi till följd av prostatacancer, är sexuell dysfunktion. Därför är det av stor 

betydelse att belysa männens livssituation och deras upplevelse av den sexuella förmågan 

efter radikal prostatektomi. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelse av sexuell förmåga 

efter radikal prostatektomi till följd av prostatacancer. 
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Metod 

Design 

Detta genomfördes som en litteraturöversikt, vilket innebär att en översikt över kunskapsläget 

inom ett visst område skapas. Genom att sammanställa forskning skapas en djupare 

uppfattning om problemet (Friberg, 2012 s. 87). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Enbart Mesh-termer användes 

i PubMed och enbart Headings i Cinahl. I Cinahl användes följande headings; prostatectomy, 

erectile dysfunction, prostate cancer, nurses role, sexuality och experiences i olika 

kombinationer. I PubMed användes masculinity och prostatectomy. Se sökkombinationerna i 

bilaga 1: översikt av litteratursökningar. Fem artiklar identifieras genom manuell sökning 

utifrån utvalda artiklars referenslistor.  

Inklusions och exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor som svarade på syftet, hade ett patientperspektiv 

och förde ett etiskt resonemang inkluderades i studien. Artiklar som var Grad I och Grad II 

vid kvalitetsgranskning med Carlson och Eiman (2003) modifierade bedömningsmall för 

kvalitativa artiklar inkluderades. Artiklar äldre än 15 år samt de på annat språk än engelska 

exkluderades. Artiklar som inte fanns i fulltext lästes abstraktet igenom och sparades för 

vidare övervägning. 

 

Urval och värdering av vetenskaplig kvalitét 

Urvalet utgick från en systematisk grund där artiklarna granskades noggrant. Urvalet av 

artiklar skedde i flera steg. I första steget lästes titel. Vid passande titel lästes abstraktet 

igenom för att få en överblick om artikelns syfte överensstämde med syftet i 

litteraturöversikten. De artiklar som ansågs relevanta lästes i sin helhet. I nästa steg 

värderades artiklarna utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa 

artiklar. Bedömningsmallen är uppdelad i sju kategorier: Abstrakt, Introduktion, Syfte, 

Metod, Resultat, Diskussion och Slutsatser. Artiklarna poängsätts utifrån 0-3 poäng hur 

innehållsrikt abstraktet var hur välskriven introduktionen var hur tydligt syftet var formulerat, 

om metodvalet var relevant, hur resultatet presenterades, hur diskussionen fördes samt hur 
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slutsatser drogs. Totalt kunde artiklarna få 48 poäng. Enligt Carlsson och Eiman (2003) 

graderades artiklarna I,II eller III utifrån procent av grad I, II eller III. Grad I =80%, Grad II 

=70% och Grad III =60%. Artiklarnas poäng omvandlades till procent. Se artikelspecifik 

gradering i bilaga 2: översikt över inkluderade resultatartiklar. I bedömningsmallen av 

Carlsson och Eiman (2003) ändrades underrubriken ”patienter med lungcancer” till patienter 

med prostatacancer, se bilaga 3: Modifierad bedömningsmall för artiklar med kvalitativ metod 

(Carlsson & Eiman, 2003). Efter det sista steget i urvalsprocessen kvarstod 16 kvalitativa 

vetenskapliga artiklar.  

 

Etiska överväganden  

Etiska överväganden genomfördes beträffande urval och presentation av resultatet, innan 

arbetet med litteraturöversikten påbörjades. I den här uppsatsen innebär det att välja studier 

som hade illstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska övervägande hade förts, 

såsom att deltagarnas identitet skyddades att deltagarna varit välinformerade om vad det 

innebar att delta i studien och att de när som helst kunde ha avslutat sitt deltagande. Artiklarna 

som ingick i denna översikt presenteras oavsett författarnas åsikter eller värderingar. Avsikten 

var att redovisa resultatet på ett objektivt sätt och varken förvrida eller omvandla innehållet i 

artiklarna (Forsberg & Wengström, 2013 s. 69-77, 145). Citat som användes i resultatet 

skrevs ordagrant för att inte avsiktligt förvränga data. 

 

Bearbetning och analys 

Analysen utfördes enligt metod beskriven av Friberg (2006, s. 110) och Axelsson (2012, s. 

212). Materialet bearbetades och analyserades utifrån översiktens syfte. Arbetet startade med 

att artiklarna läste igenom upprepade gånger för att få en känsla vad de handlar om. Därefter 

identifierades nyckelfynd, dvs. ord, meningar och stycken som besvarade studiens syfte i 

varje artikels resultatdel. I nästas steg sorterades nyckelfynden utifrån likheter och skillnader i 

innehåll, och fyra olika teman utkristalliserade sig; upplevelse av sexuell dysfunktion, 

påverkan i relationen, behov av kunskap och information samt självbilden påverkas. Dessa 

teman utgjorde rubriker i resultatet. En översikt av resultatartiklarna presenteras i bilaga 2. 

Då engelska inte är författarnas modersmål lästes artiklarna igenom flera gånger för att 

minimera risken för feltolkning av artiklarna.  
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Resultat  

Resultatet presenteras under fyra teman: upplevelse av sexuell förmåga, påverkan i relationen, 

behov av kunskap och information samt självbilden påverkas. Resultatet inkluderar sex 

studier från Kanada, fyra från Sverige, två från Australien, samt en studie vardera från 

Turkiet, USA, Irland och Brasilien. Resultatet är ur ett patientperspektiv med patientens 

uttryckta känslor. 

 

Upplevelse av sexuell förmåga  

Männen förväntade sig att deras sexuella förmåga skulle påverkas efter operationen. Studien 

påvisar att den sexuella förmågan var ett resultat av männens behandling och något de kände 

att de var tvungna att acceptera (Burt, Caelli, Moore & Anderson, 2005; & Iyigun, Ayhan och 

Tastan, 2011).  

”It´s difficult as a man of course, I asked whether this was the end of my sex life. 

The physician said no, but I believe it is.” (Iyigun et al., 2011, s.105). 

 

Många äldre män uppgav att den erektila dysfunktion inte skulle ställa till några problem på 

grund av deras ålder. Männen ansåg att det skulle varit värre om de hade varit yngre, men 

eftersom de inte skulle ha fler barn kunde de acceptera situationen på annat sätt (Beterö, 2001; 

Burt et al., 2005; Maliski, Heilemann & McCorkle, 2001; Oliffe, 2005;  O´Shaughnessy & 

Laws, 2009). 

 

Männen hade svårigheter att acceptera sin sexuella dysfunktion, det fanns män som uttryckte 

missnöje angående sin sexuella dysfunktion eftersom de ansåg sig för unga för att ge upp sex. 

Män som varit sexuellt aktiva preoperativt ansåg det mycket svårt att anpassa sig till sin 

sexuella oförmåga (Burt et al., 2005; Iyigun et al., 2011; Klaeson, Sandell & Beterö, 2012; 

Moore & Estey, 1999; O´Shaughnessy et al., 2009). 

 

 “The doctor told me not to get despondent but it's hard not to 

get frustrated.” (Moore et al., 1999, s.1125) 

 

Män som fick sin diagnos i tidig ålder och fortfarande hade kvar sin sexuella förmåga tyckte 

det var tungt och hade mycket tankar inför operationen. Männen var eniga om att en operation 

skulle bota dem från cancer, men många talade om sin besvikelse över att eventuellt mista den 
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sexuella förmågan (Burt et al., 2005; Fergus, Gray & Fitch, 2002; Maliski et al 2001; Yu Ko, 

Lesley, Degner, Hack & Schroeder, 2010). 

 

”Better I have the operation and survive, than I should keep my  

prostate and the cancer, and have sex for the next two years and  

then die or something.” (Fergus et al., 2002, s.309) 

 

Alla män var hoppfulla om att deras sexuella lust och funktion skulle återvända, trots att 

kirurgerna informerat om risken för att den sexuella funktionen inte återkommer på samma 

nivå som tidigare alternativt inte återkommer alls efter operationen (Beterö, 2001; Burt et al., 

2005; Butler, Downe-Wamboldt, Marsch, Bell & Jarvi, 2001).  

 

Även om män ville bli behandlade mot sin sexuella dysfunktion, var de flesta män väldigt 

genererade och rädda för att be om hjälp. De såg gärna att urologen pratade om behandlingen, 

men männen själva hade svårt att ta upp ämnet (Burt et al., 2005). De män som utforskat 

behandlingsalternativen för sexuell dysfunktion, fanns det de som inte valde att använda sig 

av någon av dem. Männen uttalade sig om att bara vetskapen om att behandling fanns vid 

behov var tillräcklig (Moore et al., 1999). Sexuell oförmåga är ett återkommande ämne som 

män känner behov av att diskutera, och känslan av ängslighet stannar ofta kvar länge efter 

operationen. Några män gav upp tanken att återfå normal sexuell förmåga efter ett kort 

misslyckat försök med medicinering. En man gav upp för att han skämdes för att ta upp 

frågan och en annan man på grund av stigande ålder. De flesta män anser att sex är en viktig 

del i livet och att de inte är villig att acceptera dysfunktionen (Milne, Spiers & Moore, 2008). 

 

Påverkan i relationen 

Männen tyckte det var viktigt att deras respektive deltog vid konsultationen och planering 

efter operation, då kvinnorna hade ett annat perspektiv på den sexuella förmågan (Hedestig, 

Sandman, Tomic & Widmark, 2005).  Männen upplevde att makan ofta var förstående för den 

sexuella dysfunktionen som uppkommit efter operationen. Förståelsen har lett till att det inte 

varit något stort problem i äktenskapet trots bristen på sexualliv (Beterö, 2001; & Iyigun et 

al., 2011). Kvinnan hade en viktig roll för att männen skulle kunna acceptera sin nya 

situation. Flera män menade att situationen var lättare att hantera eftersom de levt tillsammans 

med sin partner i många år (Beterö, 2001).  
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Männen upplevde i många fall att kommunikationen förbättras i deras äktenskap (Beterö, 

2001; & Yu Ko et al., 2010). När inte den sexuella förmågan fanns, hittade männen andra 

möjligheter att njuta av sin partner, vilket männen upplevde som positivt för förhållandet 

(Klaesson et al., 2012). Genom att dela sina tankar om den sexuella dysfunktionen stärktes 

relationen mellan mannen och kvinnan (Maliski et al., 2001). 

 

En man som två år tidigare gjort en prostatektomi berättade att han ofta var deprimerad och 

att hans oförmåga till erektion påverkat hans äktenskap negativt (Milne et al., 2008). En 

annan man ansåg att den sexuella dysfunktionen påverkat äktenskapet negativt (Iyigun et al., 

2011). En del män kände att de inte längre kunde uppfylla de sexuella kraven de kände från 

sin partner. De kände sig stressade över att inte kunna tillfredsställa sin partner på samma sätt 

som förut (Butler et al., 2001). Männen var ändå fast beslutna om att återgå till att ha sex för 

att tillfredsställa sin partner (Fergus et al., 2002). 

 

Behov av kunskap och information 

För män var det viktigt att lära sig så mycket som möjligt om sitt sjukdomstillstånd och om 

eventuella biverkningar, så som sexuell dysfunktion efter operation. Deras förkunskaper var 

till hjälp för att kunna ha kontrollen över sitt liv och förstå vad urologen berättade för dem 

(Butler et al. 2001; Milne et al., 2008). Männen uppgav att avgörande faktor för att de skulle 

delge sina sexuella funderingar var att sjuksköterskan visade att hon hade tid och att 

sjuksköterskan inte visade olust att diskutera sexualitet (Butler et al., 2001).  

 

Männen upplevde att sjuksköterskan försökte hitta lösningar för att underlätta för dem och 

deras erektila problem (Maliski et al., 2001). Informationen angående sexuell förmåga efter 

operationen hade männen uppgett att de fått från sin läkare, cancerkliniker, böcker, släkt och 

framförallt från internet (Butler et al., 2001; Hedestig et al., 2005; & Milne et al., 2008). 

Männen hade fått information inför operationen, men att de önskade sig mer specifik 

information om vad de hade att vänta sig efter operationen (Butler et al., 2001 & Moore et al., 

1999). Männen uppgav att det var omöjligt att förstå informationen vårdpersonalen gav om 

eventuell sexuell dysfunktion, då männen nyss fått beskedet att de hade prostatacancer och 

allt fokus låg på cancerdiagnosen (Klaesson et al., 2012; & Moore et al., 1999). Endast fåtal 

män hade fått möjlighet diskutera den sexuella dysfunktionen postoperativt (Butler et al., 
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2001). Många män uppger att de ständigt håller sig uppdaterade om den senaste teknologin 

och medicinering för att ha chans att återfå den sexuella förmågan (Fergus et al., 2002). 

” I have a good way of not dealing with something I don’t want to deal with. I 

just put it aside and my life doesn´t get hindered by it.” (Fergus et al., 2002 

s.313) 

 

Självbilden påverkas  

Sexuell förmåga anses som en symbol för manlighet och att det för män handlar om att 

prestera och tävla mot andra män (Fergus et al., 2002). Att prata om sexualitet och den 

sexuella förmågan var en svårighet och stress för männen (Burt et al., 2005). De flesta män 

höll de innersta känslor för sig själv som en strategi för att klara vardagen. Innersta känslorna 

handlade om framtid, sjukdomsprognos, sexuallivet och känslan av att vara en stympad man 

(Hedestig et al., 2005). 

 

Däremot upplevde ingen av männen upplevde förändringar i sin utvärdering av manlighet 

efter prostatektomin, men att männen såg manlighet som någon manlig roll mer än en fysisk 

egenskap. De kunde skilja på kropp och maskulinitet och de hjälpte dem behålla sin känsla av 

manlighet. Män som genomgått prostatektomi hade lättare att hantera situationen genom att 

tänka att de inte är den enda mannen som lider av erektil dysfunktion (Yu Ko et al., 2010) . 

Flera män ställde sig ofta frågan varför just det skulle bli dem som drabbades av 

prostatacancer och dess biverkningar. Männen fick påminna sig om att operationen botat dem 

från cancer och att de på så sätt försökte komma vidare i livet (Hedestig et al., 2005). Sexuell 

funktion var en stor utmaning för männen, främst för de män som definierar manlighet i form 

av sexuell kapacitet (O´Shaughnessy et al., 2009). Några män kände att de dolde en mörk 

hemlighet om sig själva genom att inte berätta om den sexuella dysfunktionen (Fergus et al., 

2002). 

‘‘ The way a man carries himself, [has] the responsibility and 

expectations to provide and protect his family. A man is the way a man carries 

himself, [has] the responsibility and expectations to provide and  

sense of stability and make sure that the needs of the family are met.’’ 

 (Yu Ko et al., 2010, s. 162). 

 

Männen uppgav att känsla av omanlighet, osynlighet och känsla av vara värdelös var vanligt 

förekommande och att sexuell förmåga gick hand i hand med känslan av självbild, manlighet 

och psykisk hälsa för männen (O´Shaughnessy et al., 2009). Männen uppgav att de inte kände 

sig som en ”hel man”, utan att de kände sig som en ”stympad man” och som en ”svag man” 
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på grund av dysfunktionen (Hedestig et al., 2005). Männens upplevelse av sexuell 

dysfunktion uttryckte sig i form av rädsla för att göra sin partner, sin familj och sina vänner 

besvikna. Männen kände hjälplöshet, frustration och brist på självrespekt (de Moraes Lopes, 

Higa, Nogueira Cordeiro, Rodrigues Estapé, Levi DÁncona & Turato, 2012). 

 

Diskussion  

I resultatdiskussionen belyses sjuksköterskans perspektiv utifrån det som kom fram i 

resultatet. I metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter med litteraturöversikten.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att män såg sexuell förmåga som något självklart, att det för män handlar om 

att prestera och tävla mot andra män. Det framkom även att män kände sig som en stympad, 

svag och inte som en ”hel man”. Resultatet lyfter även fram att männen kände sig osynliga 

och värdelösa. Liknande fynd kan ses i studien av Meston och Bradford (2004) som menar att 

kvinnor som genomgått hysterektomi ser sig själva som okvinnliga, att de upplever en känsla 

av förlust och tomhet, får en negativ kroppsbild och känner en sorg över att de inte kan bära 

ett barn. Chung och Brock (2013) påvisar att män med sexuell dysfunktion ofta uppger en 

känsla av förlorad manlighet. Den känslan ökar deras stress och depression över att inte kunna 

få erektionen. Det blir en ond cirkel som leder till brist på intimitet i relationen med partner, 

och det sin tur kan leda till konflikter och frustration. Meston et al. (2004) belyser att kvinnor 

som genomgått hysterektomi upplever depressiva symptom som påverkar sexuella förmågan. 

För kvinnor innefattar den sexuella förmågan sexlust, orgasm och tillfredsställelse.  

 

Det framkom i resultatet att relationen påverkades efter prostatektomi, ibland till det positiva 

och ibland till det negativa. Männen uppger att de kände stor oro för att inte kunna 

tillfredsställa sin partner på samma sätt som innan operationen. Kvinnan hade en betydande 

roll för mannens förmåga att acceptera sin nya livssituation. Kommunikationen har i många 

fall mannen upplevt att ha förbättras i äktenskapet. Kvinnan uppgav att hon ville finnas där 

som stöd för sin man (Maliski, Heilemann & McCorkle, 2002).  Att inkludera männens 

partner innan operationen gör det möjligt att tillsammans kunna diskutera möjliga terapier och 

behandlingar som finns postoperativt (Glina, 2012).   
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Äldre män hade till synes lättare att acceptera sin erektila dysfunktion jämfört med de yngre 

männen. De yngre männen ansåg att de var för unga för att eventuellt mista sin sexuella 

förmåga. Chapple och Ziebland (2002) hävdar att män drar sig för att söka hjälp för sina 

hälsoproblem. Männen ansåg att det inte är manligt att visa sig svag och efterfråga hjälp. 

Darst (2007) informerar om hur sjuksköterskan kan bli mer bekväm att prata om sexualitet 

genom att inbjuda till diskussion och även träna kommunikation framför spegeln eller 

tillsammans med en kollega. Som sjuksköterska är det viktigt att se både patienten och dess 

närstående. Patienten skall alltid vara huvudfokus, men närstående måste också informeras 

och stöttas om mannen inte misstycker.  

 

Resultatet visade att männen fått information från vårdpersonal, men att de önskade sig mer 

specifik information om vad de hade att vänta sig. Männen uppgav att fokus låg på 

cancerdiagnosen och att de inte hade möjlighet att ta in det läkaren berättade för dem 

angående postoperativa komplikationer. Det framkom också i resultatet att männen hämtat 

information om sjukdomstillstånd och behandlingar från internet vilket även går att läsa om i 

studien av Maliski et al. (2002). I studien av Fagermoen och Hamilton (2005) uppgav 

patienterna att informationen de fått från sjuksköterskan var begriplig och att sjuksköterskan 

använde ord som patienterna kunde förstå. De skapade ingen osäkerhet hos patienterna 

eftersom de gavs konkret information. Patienterna i studien uppgav att de ansåg att 

sjuksköterskorna var lättillgängliga och uppmärksamma. Dock fanns variation av detta och 

vissa av männen upplevde att sjuksköterskorna inte berättade för dem vad de hade att vänta 

efter operationen. Vissa patienter fick med sig en informationsbroschyr hem från sjukhuset 

och den hjälpte dem att bättre klara av situationen. Tydliga skillnader kunde ses mellan de 

som fått broschyren och de som inte fått. De som fått broschyren hade lättare att förstå 

sjuksköterskan. 

 

Det är sjuksköterskans ansvar att följa upp och se till att patienten förstått vad läkaren berättat 

för dem. Läkaren och sjuksköterskan skall ha ett nära samarbete och välfungerande 

kommunikation, det för att sjuksköterskan träffar patienten nästintill dagligen och har chansen 

att fånga upp frågor och oro hos patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid och inte 

försummar patientens känslor. Det är även viktigt att all personal jobbar mot samma mål, har 

kunskap om patienternas sjukdom och är välinformerade om vilka rutiner som råder på 

avdelningen. Sjuksköterskan har en betydande roll vad gäller information och undervisning 

till patienter.  
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Sjuksköterskan måste ha kunskap om vilka hjälpmedel som finns tillgängliga och hur 

medicinerna skall tas. Det är viktigt att hon är väl införstådd i dess farmakologiska 

egenskaper. Sjuksköterskan skall ge en god omvårdnad och visa empati för patientens 

postoperativa behov. Det råder viss tabu att prata om mäns erektionsförmåga och samliv, 

vilket kan grunda sig mycket i okunskap och sociala normer. Nandipati, Raina, Agarwal och 

Zippe, (2006) belyser att forskningen kring erektionsproblem pågår och förståelsen varför 

problemet uppstår har lett till nya behandlingsmetoder. Dagligt intag av Viagrapreparat har 

visat sig öka möjligheten till återhämtning av erektionen. Vikten av att tidigt börja behandla 

erektionsproblemen med till exempel Viagra har stor betydelse för återhämtningen. Även 

andra behandlingsalternativ så som vakuumpump, injektioner i penis och/eller penisprotes 

som är ett av de äldsta hjälpmedlen mot erektil dysfunktion. Studien av Gina (2012) visade att 

om männen hade fått mer kunskap innan operationen angående dysfunktion hade de haft 

lättare att söka hjälp efteråt.  

 

Författarna har under litteraturöversiktens gång fått kunskap om mäns känslor efter 

prostatektomi och vilka behandlingsalternativ det finns att tillgå. Det som framkommit i 

resultatet visar att männen upplevde liknande känslor efter operationen oavsett i vilket land de 

bodde i. Författarna har insett vilket stort problem det kan vara för männen som genomgår en 

radikal prostatektomi. Det framkom att patienterna inte gärna pratar om det och tyvärr inte 

sjuksköterskorna heller. Patienterna kände sig övergivna av sjukhuset och kan hamna i 

ingemansland efter operationen, när de inte fått tillräckligt med information om vad som är 

normalt/icke normalt (Pateman & Johnson, 2000). Patienterna skall känna att de kan ställa 

frågor, ha möjlighet att få muntlig och skriftlig information samt stödjande samtal av 

vårdande personal. För att vården ska bli så optimal som möjligt behövs vidare forskning 

behövs kring mäns upplevelse av sexuell förmåga efter radikal prostatektomi.  

 

Metoddiskussion  

Artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl för att få en bred sökvidd över ämnet. 

Manuella sökningar gjordes utifrån inkluderade artiklars referenslistor, då deras innehåll känts 

relevant för uppsatsens resultat. Slutligen valdes 16 kvalitativa artiklar ut. Uppsatsen skulle 

belysa upplevelsen, och inkluderade då bara kvalitativa artiklar. Det kan ses som en svaghet, 

men med tanke på hur syftet är formulerat och således sökorden, är det inte förvånade att 
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enbart kvalitativa studier ingår i studien. Citat används i resultatet, vilket stärker 

trovärdigheten (Chekol, 2012 s. 100). Axelsson (2012, s. 204) poängterar vikten av att 

använda artiklar med hög kvalité, för att öka trovärdigheten i litteraturstudien. Majoriteten av 

artiklarna i uppsatsen har bedömts som Grad I utifrån Carlson och Eimans bedömningsmall 

(2003). De få artiklar som inte nådde 80 % har ändå inkluderades i resultatet. Resultatet 

bygger till största del på Grad I artiklar och det ses som en stor styrka i uppsatsen.  

 

Sökningarna var begränsade till en tidsperiod på tio år. Då datamättnad inte uppnåddes 

utökades tidsperioden till 15 år. Resultatet kan ha påverkats negativt av den första 

avgränsningen på tio år. Artiklar som fanns med vid första avgränsningen, fanns även med vid 

den andra årsavgränsningen. Relevanta resultat framkom då avgränsningen var 15 år. 

Författarna diskuterade att upplevelsen inte skiljer sig åt mellan åren 1997 och 2013 och har 

därefter valt att se avgränsningen som en styrka. En svaghet som kan upplevas är att endast en 

sökning i PubMed anges, andra sökningar i PubMed är inte dokumenterade då samma träffar 

fåtts vid sökning i Cinahl. Manlighet belystes frekvent i artiklarnas resultat och en sökning för 

att förstärka det området gjordes med sökorden prostatectomy and masculinity i PubMed. 

Endast artiklar på engelska inkluderades då författarna inte behärskar andra språk. 

Språkbegränsningen kan vi enbart se som en styrka, då risken för feltolkning och fel 

översättning minimeras. Artiklar som inte fanns i fulltext sparades till en början och dess 

abstrakt jämfördes med andra relevanta artiklars abstrakt. De som inte fanns i fulltext 

exkluderades senare, då likande resultat påträffades i andra artiklar. Det kan ses som en 

svaghet, och att viktiga resultat försummats. Inga avgränsningar gjordes vad gäller artiklar 

från olika länder, studier från sju länder inkluderades. God etik är en viktig del i all 

vetenskaplig forskning, intresset för att inhämta ny kunskap skall alltid vägas mot kravet att 

skydda deltagarna i undersökningen (Forsberg & Wengström 2013, s. 145). Etiska 

resonemang har förts, majoriteten av artiklarna har godkännande från en etisk kommitté och 

de som saknat detta godkännande har författarna diskuterat och ändå inkluderats i resultatet, 

vilket kan ses som en svaghet. Resultatet i artiklarna hade ibland olika perspektiv, författarna 

har då den delen av artiklarna som fokuserade på den erektila dysfunktionen och patientens 

upplevelser.  

Slutsats  

Litteraturöversikten belyser männens upplevelse av sexuell förmåga efter radikal 

prostatektomi. Många patienter lider av försämrad självbild och påverkan i det dagliga livet. 
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Behovet av stöd, hjälp och information är väsentligt. Det krävs att sjuksköterskan ökar sin 

förståelse för män i detta sjukdomstillstånd så att god omvårdnad kan ges. Information som 

delges både skriftligt och muntligt vid flera tillfällen kan underlätta för patienten att hantera 

situationen. Vidare forskning bör göras angående vad män anser sig behöva före, under och 

efter operation, och hur denna information kan förmedlas.  
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Databas 

Sökdatum 

Sökord Avgränsningar Antal 

Relevanta 

träffar 

 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl 

20121204 

 

Prostatectomy 

AND erectil 

dysfunction 

abstract 

available, 

2007-2013, 

English 

language,  

peer reviewed 
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Cinahl 

20121218 
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experiences  

abstract 

available, 

1997-2013, 

English 

language,  

peer reviewed 
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Prostatectomy 

AND erectile 

dysfunction 

abstract 

available, 

1999-2013, 

English 

language,  
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AND 

sexuality 

2005-2013, 

full text, 

abstract 
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Cinahl 
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sexuality 

AND erectile 

dysfunction 
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full text, 

abstract 

available 
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AND erectile 
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full text, 

abstract 

available 
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Prostate 
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full text, 

abstract 

available 

22 

 

22 7 2 1 

Pubmed 

20130204 

 

 

Prostatectomy 

AND 

masculinity 

1999-2013 9 9 4 3 2 

Manuell 

sökning 

 

      5 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, Urval 3 lästes hela artikeln 

och i Urval 4 vetenskapliga artiklar i form av primärkällor som litteraturöversikten baserades 

på, *= har redan inkluderats 

 



 

 

1 / 8 
 

Bilaga 2. Översikt av utvalda artiklar 

 

Författare,  

Årtal, 

Land 

Titel Studiens syfte Design Analysmetod Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgranskning 

Beterö, 

2001, 

Sverige 

 

 

 

 

 

Altered 

sexual 

patterns after 

treatment for 

prostate 

cancer. 

Att identifiera & 

beskriva mäns 

sexualitet & 

intimitet efter 

prostata cancern, 

ur en mans 

perspektiv. 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

 

Kvalitativa 

intervjuer för att 

beskriva & 

identifiera 

männens 

upplevelse. 

Fenomenologis

k hermeneutik 

 

10st män 

deltog 

De äldre männen såg 

inte dysfunktionen som 

något problem. Fruarnas 

inställning var viktig för 

männen, för att de själva 

skulle acceptera 

situationen. 

89 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Forskningskommittén i 

Linköping har etiskt 

godkänt och granskat 

studien. 

Burt, Caelli, 

Moore & 

Anderson, 

2005, 

Kanada 

 

Radical 

prostatectom

y: men’s 

experiences 

and 

postoperative 

needs 

 

Att undersöka 

männens 

upplevelser efter 

radikal 

prostatektomi & 

om de uppfattade 

sin preoperativa- 

undervisning 

tillräckligt 

förberedande för 

den postoperativa 

återhämtningen, 

samt att samla in 

data rörande 

kliniska 

indikationer ang 

inkontinens. 

 

Kvalitativ 

deskriptiv studie  

 

Semistrukturerade 

telefon intervjuer 

utfördes först & 

sedan fem stycken 

”face-to-face” 

intervjuer 6 mån 

senare 

Induktiv analys 

samt att 

författarna bröt 

ner texterna 

med hjälp av 

en analysmall 

framtagen av 

Knafl & 

Webster 1988. 

17 män deltog Trots att deltagarna fick 

skriftlig & verbal 

information preoperativt 

var det inte tillräckligt 

för att männen skulle 

hantera de 

följdsjukdomar som 

uppstod. Telefon- 

uppföljningen var 

uppskattad, besvarade 

frågor & minskade 

ångest hos männen. 

79 %, Grad II, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Studien är etiskt 

godkänd av 

etikprövningsnämnden 

för hälsa, avdelning B, 

vid Alberta 

Universitetet i Kanada 
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Författare,  

Årtal, 

Land 

Titel Studiens syfte Design Analysmetod Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgranskning 

Butler, 

Downe-

Wamboldt, 

March, Bell & 

Jarvi, 

2001, 

Kanada 

 

 

 

Quality of 

life post-

radical 

prostatectom

y: a male 

perspective. 

Att undersöka hur 

livskvaliteten 

påverkas av 

inkontinens & 

impotens till följd 

av radikal 

prostatektomi. 

Deskriptiv 

statistik 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

individuella 

Innehållsanalys 

användes för 

att bryta ner 

texterna i 

teman. 

21st män 

deltog 

Männen tyckte det var 

jobbigt att inte få 

erektion postoperativt. 

De fick mest 

information genom 

media och internet och 

inte från sjukvården. 

81 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

 

Fergus, Gray 

& Fitch, 

2002, 

Kanada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexual 

dysfunction 

and the 

preservation 

of manhood: 

experiences 

of men with 

prostate 

cancer. 

Att utforska 

männens 

upplevelse att 

leva med sexuell- 

dysfunktion som 

en biverkan av 

behandlingen av 

prostata cancer. 

Grounded theory 

 

4-5st 

semistrukturerade

, öppna, 

djupgående, 

individuella 

intervjuer/ 

deltagare. 

Konstant 

jämförande 

metod inom 

Grounded 

theory. 

15st män av 

olika etnicitet 

och sexuell-

läggning för 

större 

variation, som 

genom gått 

behandling för 

prostata 

cancer. 

Det framkom att männen 

ansåg att sexuellförmåga 

och manlighet 

påverkade varandra, & 

att sexuell dysfunktion 

var en störning som i 

höggrad påverkade deras 

maskulina identitet. 

83 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 
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Författare,  

Årtal, 

Land 

Titel Studiens syfte Design Analysmetod Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgranskning 

Hedestig, 

Sandman, 

Tomic & 

Widmark,  

2005, 

Sverige 

Living after 

radical 

prostatectomy 

for localized 

prostate 

cancer: A 

qualitative 

analysis of 

patient 

narratives* 

Att undersöka 

männens 

erfarenhet av 

livet efter att ha 

genomgått en 

prostatektomi 

p.g.a. 

lokaliserad 

prostata cancer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Narrativa 

individuella 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

med manifest & 

latent inriktning 

10st män 

deltog i 

studien. 13st 

matchade 

inklusions-

kriterierna 

men endast 

10st tackade 

ja till att delta. 

Männen led av ängslan, 

oro & stress & längtade 

efter att livet skulle 

återgå till hur det var 

innan sjukdomen. De 

kände sig som en annan 

man efter op. p.g.a. de 

biverkningar som 

uppstod, men valde att 

hantera situationen själv 

istället för att prata med 

någon om det. 

85 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Studien är etiskt 

godkänd av fakulteten 

för medicin vid Umeå 

Universitet i Sverige. 

Iyigun, 

Ayhan & 

Tastan, 

2011, 

Turkiet 

 

 

 

 

 

 

Perceptions 

and 

experiences 

after radical 

prostatectomy 

in Turkish 

men: a 

descriptive 

study 

Att definiera de 

erfarenheter och 

uppfattningar 

som turkiska 

män som 

genomgått en 

RP har, och att 

ta reda på 

fruarnas och 

männens förslag 

till vilken 

information som 

kan ges innan 

utskrivning 

Kvalitativ studie 

med deskriptiv 

fenomenologi 

 

Semistrukturerade 

öppna 

intervjufrågor 

 

Individuella 

intervjuer 

Intervjuerna 

analyserades 

med Colaizzi’s 

fenomenologiska 

metod i sju olika 

steg 

 

Männens 

egenskaper 

analyserades i 

SPSS 

Turkiska män 

som gjort en 

prostatektomi, 

som uppfyllde 

vissa 

inklusions- 

kriterier & 

som ville 

delta. 15 st 

tillfrågades 

och tackade ja 

till att 

intervjuas 

Männen upplevde att de 

fått för lite information 

ang. kateterskötsel, 

inkontinens och nedsatt 

erektion så det 

påverkade dem negativt. 

De upplevde att de pga. 

bristfällig information 

hade svårt att hantera 

känslorna som uppstod. 

79 %, Grad II, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

GMMA etiska kommitté 

har godkänt studien 
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Författare,  

Årtal, 

Land 

Titel Studiens syfte Design Analysmetod Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgranskning 

Jakobsson, 

Rahm- 

Hallberg, & 

Lovén, 

2000, 

Sverige 

Experiences of 

micturition 

problems, 

indwelling 

catheter 

treatment and 

sexual life 

consequences 

in men with 

prostate 

cancer. 

 

Att undersöka 

vilka erfarenheter 

män med prostata 

cancer har 

angående 

miktionsproblem, 

kateterbärande & 

påverkan på 

sexlivet. 

Hermenologisk 

fenomenologi 

 

Individuella 

intervjuer gjordes 

med öppna frågor. 

Induktiv 

hermenologisk 

fenomenologi 

som verkligen 

studerade 

fenomenet i 

texterna 

25 t män som 

genomgick en 

konsekutiv 

behandling av 

sin prostata 

cancer och som 

hade erfarenhet 

av att ha 

urinvägskateter 

deltog. 

Det var lättare att 

handskas med sina 

egna problem om de 

jämfördes med andras 

svårare problem samt 

att det var endast när 

männen gavs tid att 

prata om problemen 

som de gjorde det, 

varför det verkligen är 

viktigt att tid planeras 

in för samtal.  

81 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Den etiska kommittén 

vid Lunds universitet 

har godkänt studien. 

Klaeson, 

Sandell & 

Beterö, 

2012, 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexuality in 

the context of 

prostate cancer 

narratives. 

At undersöka hur 

medelåldersmän, 

diagnosticerade 

med prostata 

cancer, upplevde 

sin sexualitet från 

ett livsvärlds 

perspektiv. 

Empirisk 

psykologisk 

fenomenologi 

 

Individuella 

djupgående 

intervjuer 

Teorin om 

kroppens 

fenomenologi 

av Merleau-

Ponty användes 

för att 

kombinera 

filosofi och 

empiriska 

substanser samt 

de 5 första 

analys stegen 

inom empirisk 

psykologisk 

fenomenologi 

10st 

medelålders 

män med 

diagnosticerad 

prostatacancer 

från södra 

Sverige deltog. 

Männen uttryckte 

liknande erfarenheter 

& olika teman kunde 

urskiljas; något som 

inte längre existerade 

vilket var erektionen, 

att det var ett hot mot 

manligheten, det var 

svårare med intimitet, 

de behövde 

hjälpmedel för att 

utföra samlag & att de 

förlorade elixiren i 

livet. De kände lite 

stöd från sjukvården i 

dessa frågor och 

fuderingar. 

89 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Studien är godkänd av 

den regionala etiska 

kommittén i Linköping, 

Sverige. 
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Författare,  

Årtal, 

Land 

Titel Studiens syfte Design Analysmetod Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgranskning 

Maliski, 

Heilemann & 

McCorkle, 

2001, 

USA 

 

 

 

 

Mastery of 

postprostat-

ectomy 

incontinence 

and 

impotence: his 

work, her 

work, our 

work. 

Att beskriva 

parens upplevelse 

av den 

postoperativa 

inkontinens och 

impotens som 

blivit till följd av 

prostatektomin. 

Deskriptiv 

kvalitativ 

tvärsnitts studie 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

utfördes, paren 

var för sig, men 

ofta med partnern 

närvarande. 

Grounded 

theory 

20st per deltog 

och delades ini 

en 

interventions-

grupp och en 

kontrollgrupp. 

Männen prioriterade 

att få ut cancern ur 

kroppen framför att 

behålla erektionen. De 

ansåg att det fanns 

mer i livet & 

förhållandet än den 

sexuella förmågan. 

85 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Studien är godkänd av 

den humana 

institutionen vid 

universitetet i 

Pennsylvania, USA. 

Milne, Spiers 

& Moore, 

2008, 

Kanada 

Men’s 

experiences 

following 

laparoscopic 

radical 

prostatectomy: 

A qualitative 

descriptive 

study 

Att ta reda på 

männens 

erfarenhet av 

laparoskopisk 

prostatektomi och 

hur deras 

upplevelse av pre- 

& postoperativa 

behoven 

tillgodoseddes. 

En kvalitativ 

studie med 

deskriptiv ansats 

 

Löst strukturerade 

individuella och 

fokusgrupps 

intervjuer 

utfördes. 

Induktiv 

innehållsanalys 

för att inte 

påverka det 

deltagarna 

uttryckte. 

19st män 

deltog med en 

medelålder av 

62år, vilka 

hade 

genomgått en 

laparoskopisk 

prostatektomi 

de senaste 3-

6mån. 

Männen hade sökt & 

fått information om 

tiden före, under & 

efter operation, men 

kände sig ändå dåligt 

förberedda på 

smärtan, 

inkontinensen och den 

erektila dysfunktionen 

som följde. De ansåg 

att sjuksköterskan 

spelade en betydande 

roll i att informera om 

behandlingen. 

85 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Studien är etiskt 

godkänd av 

etikprövningsnämnden 

för hälsa vid Alberta 

Universitetet i Kanada 
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Författare,  

Årtal, 

Land 

Titel Studiens syfte Design Analysmetod Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgranskning 

Moore & 

Estey 

1999,  

Kanada 

The early post-

operative 

concerns of 

men after 

radical 

prostatectomy 

Som en del av en 

större studie var 

denna studies syfte 

att utforska 

männen med 

urininkontinens 

oro, veckorna efter 

radikal 

prostatektomi. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie 

 

Informella 

semistruktur-

erade 

intervjufrågor 

 

Två stycken 

telefon-

kontakter & en 

personlig 

intervju ”face 

to face” 

Har ej tydligt 

angetts 

Kanadensiska 

män som 

genomgått en 

radikal 

prostatektomi. 

63st matchade 

inklusions- 

kriterierna & 

intervjuades, 

medelåldern var 

67år 

Ökad förståelse för 

patienternas 

upplevelse 

postoperativt har getts. 

Männen utrycker att de 

fått för lite information 

om hur tiden efter 

operation är eller hur 

de kan förväntas 

känna. Framför allt 

gällande inkontinens. 

83 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Studien är etiskt 

godkänd av den etiska 

kommittén vid Alberta 

universitetet i Kanada. 

de Moraes 

Lopes, Higa, 

Cordeiro, 

Rodrigues 

Estapê, 

D’Ancona 

&Turato, 

2012, 

Brasilien 

 

 

 

Lift 

experiences of 

Brazilian men 

with urinary 

incontinence 

and erectile 

dysfunction 

following 

radical 

prostatectomy. 

Att undersöka hur 

det psykosociala 

påverkas& vilka 

konsekvenser 

livsstilen får pga. 

den erektila 

dysfunktionen & 

urininkontinensen, 

efter en radikal 

prostatektomi. 

Klinisk-

kvalitativ studie 

 

Semistrukturera

de öppna 

frågor, 

individuella 

intervjuer 

Tematisk 

innehållsanalys  

10st brasilianska 

män som 

genomgått 

prostatektomi 

Männen kände känsla 

av hjälplöshet, 

frustration & brist på 

självrespekt pga. den 

nedsatta sexuella 

förmågan. Männen var 

rädda för att gör sina 

närstående besvikna. 

91 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Forsknings kommittén 

vid Campinas 

universitetet i Brasilien 

har etiskt granskat och 

godkänt studien.  
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Författare,  

Årtal, 

Land 

Titel Studiens syfte Design Analysmetod Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgranskning 

Oliffe, 

2005, 

Australien 

Constructions 

of masculinity 

following 

prostatectomy-

induced 

impotence.  

Att utforska 

deltagarnas 

erfarenhet av 

impotens till följd 

av prostatektomi. 

Etnografisk  

 

Djupgående 

semistrukturera

de individuella 

intervjuer 

Etnografisk 

metod 

15st män som 

genomgått 

prostatektomi 

rekryterades 

från en större 

studie. 

Männen tyckte det var 

viktigare att genomgå 

operationen än att 

behålla den sexuella 

förmågan. De flesta 

accepterade 

dysfunktionen pga. sin 

ålder. 

 

 

87 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Etiskt godkännande 

garanterades. 

O’Shaughnes

sy & Laws,  

2009, 

Australien 

Australian 

men’s long 

term 

experiences 

following 

prostatectomy: 

A qualitative 

descriptive 

study 

Syftet är att 

beskriva 

australienska mäns 

långsiktiga 

återhämtning efter 

prostatektomi för 

att identifiera 

orsakerna till 

postoperativ 

dödlighet. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie 

 

Semistrukturera

de öppna 

intervjufrågor 

 

Individuella & 

fokusgrupp 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehålls-analys 

Australiensiska 

män som gjort 

en prostatektomi 

tidigast 6 mån. 

innan studien 

inkluderades, 

deltagit i 1 eller 

2 support- 

grupper 

Totalt 

intervjuades 

11st män 

Impotens & 

inkontinens var en stor 

bidragande orsak till 

männens försämrade 

självkänsla & sociala 

liv. Männen upplevde 

att det fick för lite 

information innan & 

efter operation om 

eventuella 

komplikationer. 

81 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Studien är etiskt 

granskad av tre olika 

organisationer 
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Författare,  

Årtal, 

Land 

Titel Studiens syfte Design Analysmetod Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgranskning 

Walsh & 

Hegarty, 

2010, 

Irland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men’s 

experiences of 

radical 

prostatectomy 

as treatment 

for prostate 

cancer 

Att få en 

retrospektiv 

inblick i den 

erfarenhet 

männen med 

prostata cancer 

har; från 

diagnosticering 

till operation och 

tiden efter. 

En kvalitativ 

studie med 

deskriptiv ansats 

 

Ur ett 

retrospektivt 

synsätt 

 

Individuella 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehålls analys 

utfördes på de 

transkriberade 

intervjuerna 

8st irländska 

män deltog, 

vilka hade 

genomgått en 

prostatektomi 

mellan 

14månader och 

8 år sedan. 

Männen identifierat ett 

antal teman relaterade 

till deras 

prostatacancer- 

diagnos, efterföljande 

operation & livet efter 

operationen. 

Bland annat processen 

för diagnos, stöd, 

normalisering, vikten 

av information, 

avgörande ögonblick 

& primära bekymmer. 

83 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Studien är etiskt 

godkänd av den kliniska 

forskningsetiska 

kommittén. 

Yo Ko, 

Degner, 

Hack & 

Schroeder, 

2010, 

Kanada 

Penile length 

shortening 

after radical 

prostatectomy: 

Men’s 

responses  

Att insamla 

material om 

männens 

uppfattning och 

respons på hur de 

lever med 

penisförkortning 

p.g.a. 

prostatektomi. 

Grounded 

Theory 

 

Semistrukturera

de individuella 

intervjuer 

Den substantiva 

grenen inom 

Gruonded 

theory 

6st män 

intervjuades 

vilka hade 

genomgått 

radikal 

prostatektomi & 

som upplevt 

penisförkortning 

till följd av det. 

Majoriteten av männen 

upplevde inte att deras 

maskulinitet påverkats 

av penisförkortningen. 

Utan att det var 

viktigare att fokusera 

på livet efter 

sjukdomen. Men alla 

var överens om att 

återfå den erektila 

funktionen skulle öka 

deras hantering av hela 

situationen. 

94 %, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier. 

 

Studien är godkänd av 

den etiska kommittén 

för utbildning & 

omvårdnadsforskning 

vid Manitoba 

Universitetet i Kanada 

& av Manitobas 

supportgrupp för 

prostata cancerpatienter. 
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Bilaga 3. Modifierad bedömningsmall för artiklar med kvalitativ metod (Carlsson & 

Eiman, 2003) 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphän

dig 

Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven 

 

Knapphän

dig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning,  

representativitet) 

 

 

Ej 

acceptabel 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Patienter med Prostata cancer Ej 

undersökt 

Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/ 

Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc.) 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc.) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultatet  

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats 

saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
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Total poäng (max 48 p) p p p p 

P 

% 

Grad 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III 60% 

Titel 

Författare 


